
Додаток 1 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                        

рішення міської ради 

№VIII/6/9 від 05.03.2021р.  

 

ПРОГРАМА 
 

фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства 

“Максимівська лікарня” Збаразької міської ради на 2021 рік 
 

1. Паспорт Програми 

 

1. Ініціатор розроблення програми Відділ охорони здоров’я та соціального 

захисту Збаразької міської ради,  

Комунальне некомерційне 

підприємство “Максимівська лікарня” 

Збаразької міської ради. 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа про 

затвердження програми 

 

3. Розробник програми Відділ охорони здоров’я та соціального 

захисту Збаразької міської ради 

4. Співрозробники програми Комунальне некомерційне 

підприємство “Максимівська лікарня” 

Збаразької міської ради. 

5. Відповідальний виконавець 

програми 

 Відділ охорони здоров’я та соціального 

захисту Збаразької міської ради 

6. Учасники  програми 1. Відділ охорони здоров’я та 

соціального захисту Збаразької міської 

ради 

2. Комунальне некомерційне 

підприємство “Максимівська лікарня” 

Збаразької міської ради 

7. Термін реалізації програми 2021 рік 

8. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми (для комплексних 

програм) 

Збаразький міський бюджет, інші 

кошти 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

700,0 тис.грн.,у тому числі : 

2021 рік- 700,0 тис.грн 

 



реалізації програми  всього,  у 

тому числі: 

 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Комунальне некомерційне підприємство “Максимівська лікарня” 

Збаразької міської ради (далі — КНП “Максимівська лікарня” ЗМР) створено для 

надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню. Лікарня 

представлена ліжковим фондом на 10 ліжкомість, також в лікарні є ЛФК- 

кабінет, фізіотерапевтичний кабінет, кабінет аромо та фітотерапії, соляна 

кімната. В КНП “Максимівська лікарня” ЗМР працює 17 штатних одиниць, 12 з 

них медичні працівники. 

Підприємство є самостійним господарюючим суб’єктом зі статусом 

комунального некомерційного підприємства, здійснює господарську 

некомерційну діяльність, яка не передбачає отримання прибутку та спрямована 

на досягнення, збереження, зміцнення здоров’я населення. Підприємство має 

самостійний баланс, здійснює фінансові операції через розрахунковий рахунок в 

Збаразькому управлінні державної казначейської служби України в 

Тернопільській області та розрахункові рахунки в установах банків. 

Станом на 01.01.2021 року закладом КНП “Максимівська лікарня” ЗМР не 

підписано договір з Національною службою здоров’я України, що 

унеможливлює подальшу роботу КНП “Максимівська лікарня” ЗМР, в тому 

числі: забезпечення виплати заробітної плати в повному обсязі, проведення 

закупівлі, медикаментів та продуктів для харчування стаціонарних хворих, 

розрахунків за спожиті енергоносії. 

Працівники закладу попереджені про можливе вивільнення наказом т. в. о. 

директора КНП “Максимівська лікарня” ЗМР від 10 листопада 2020 року №17-к. 

Беручи до уваги вище наведене виникає вкрай необхідна потреба у наданні  

КНП “Максимівська лікарня” ЗМР додаткової фінансової підтримки з місцевого 

бюджету.   

 

3. Мета Програми 

Метою Програми є фінансова підтримка закладу, для здійснення основної 

господарської діяльності, розрахунків з кредиторами за надані послуги. 

 

4. Обгрунтування шляхів: засобів розв’язання проблем, обсяг та 

джерела фінансування; строки та етапи виконання програми. 

Шляхи і способи розв’язання проблем полягають у: 

-забезпеченні своєчасності розрахунків та недопущення виникнення 

заборгованості підприємства. 

Програма реалізуватиметься протягом 2021 року та не поділяється на етапи. 



Фінансування програми проводиться за рахунок коштів міського бюджету 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання програми 

Всього 

тис. гривень 

2021 рік 

тис. гривень 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

програми всього,  

700,0 700,0 

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники 

Програмою визначено такі основні завдання: 

- забезпеченню своєчасності розрахунків та недопущення виникнення  

заборгованості підприємства. 

Таким чином програма має соціально-економічну спрямованість. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Напрямки діяльності та заходи програми фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства 

“Максимівська лікарня” Збаразької міської ради на  2021 рік 

 
№ 

з/п 

Назва напряму Заходи програми Строк 

виконан

ня 

Виконавці Орієнтовні обсяги 

фінансування 

тис. грн. 

Джерела 

фінансування 

Очікуваний 

результат 

1 Видатки на оплату 

праці  
 

Виплата заробітної 

плати, виплати при 

звільненні, 

нарахування на 

заробітну плату. 

 

2021 рік 

 

Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

“Максимівська 

лікарня” 

Збаразької 

міської ради 

Всього 2021 Кошти 

місцевого 

бюджету 

 

Недопущення 

виникнення 

заборгованості 

із заробітної 

плати. 

630,0 630,0 

2  Видатки на 

комунальні 

послуги та 

енергоносії. 

Оплата за 

газопостачання, 

електроенергію, 

водопостачання та 

водовідведення.  

2021 рік Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

“Максимівська 

лікарня ” 

Збаразької 

міської ради 

60,0 60,0 Кошти 

місцевого 

бюджету 

 

Недопущення 

виникнення 

заборгованості 

за спожиті 

енергоносії 

3 Видатки на 

медикаменти, 

продукти 

харчування, 

технічне 

обслуговування, 

телефон. 

Оплата за товари та 

послуги. 

2021 рік Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

“Максимівська 

лікарня ” 

Збаразької 

міської ради 

10,0 10,0 Кошти 

місцевого 

бюджету 

Недопущення 

виникнення 

заборгованості 

перед 

кредиторами 

 ВСЬОГО    700,0 700,0   



             7. Координація та контроль за ходом виконання програми 

 

 Координацію та контроль виконання заходів програми фінансової 

підтримки комунального некомерційного підприємства “Максимівська лікарня” 

Збаразької міської ради на 2021 рік здійснює відділ охорони здоров’я та 

соціального захисту Збаразької міської ради. 

 

 

Секретар ради        Р.П. НАПОВАНЕЦЬ 


